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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § elıírásai 
szerint a képviselı-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelıs.  
A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt meghaladó 
idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelezı és önként 
vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen 
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket.  
A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja el. 
Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott 
képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 
ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani.  
Az elıterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat gazdasági programja. 
  
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-
testület elé elfogadásra. 
 
../2015.(IV…..) h a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját 
jóváhagyja.  
 

Kéthely, 2015. április 21. 
                            
 
 Molnár Balázs 
    polgármester 
 
 
 



 

 

Négyéves gazdasági program 
 

CÉLKIT ŐZÉSEK – FELADATOK   

  Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság 

Településünkön legnagyobb gondot a falu elöregedése és a munkanélküliség jelenti. 
Községünk mezıgazdasági jellegő település, a mezıgazdaság jövedelmezısége 
mindig meghatározta az itt élık életkörülményeit. Az ágazat jövedelmezısége az 
utóbbi években csökkent, így az ıstermelıi igazolvánnyal, valamint mezıgazdasági 
vállalkozással foglalkozó lakosainknak a jövedelme nagyon alacsony.  Sokan járnak el 
a településrıl vidékre dolgozni. Azonban egyre nagyobb számú a külföldön dolgozó 
is. Mindez problémát jelent, hisz az külföldön dolgozók nagy része olyan aktív 
dolgozó, akikre nagy szükség lenne a településen is. A vendéglátás, turizmus 
feltörekvı ágban van, melyre alapozni is lehet a településen. Fontos, hogy a 
településünk jó infrastruktúráját még tovább fejlesszük, és a vállalkozóknak egy vonzó 
környezetet, települést alakítsunk ki, ahonnét a fiatalok, vállalkozó kedvőek nem 
elvándorolnak, hanem ide költöznek és befektetnek. 

 Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés 

Elsıdleges feladatunk, hogy a helyi vállalkozókat támogassuk. Az önkormányzat 
elképzeléseit összhangba kell hozni a helyi vállalkozók érdekeivel, segíteni ıket 
munkájukban, fejlesztéseikben. 

 Kommunális feladatok 

Településünk közmő ellátása jó. Rendelkezünk teljes kiépítettségő víz- és 
szennyvízhálózattal, gáz- és villamoshálózattal, van vezetékes telefonhálózatunk és 
mőködik e-pont szolgáltatás is.  

Településünk belvízelvezetı rendszere jól kiépített, azonban az elmúlt években a 
karbantartások hiánya jelentıs károkat okozott ebben. A meglévı rendszert felül kell 
vizsgálni és a szükséges tisztítási és karbantartási munkálatokat el kell végezni. 

Feladatot jelent, hogy a település Marcali és Balatonújlak felöli külterületi részén 
kiépített kerékpár utat a lakott területen belül is kialakítsuk. Erre azonban szükségünk 
lesz pályázati támogatásra. 

A 2015-2019-es ciklus két fontos feladata a csapadékvíz-elvezetık karbantartása, 
valamint a kerékpárút lakott területen belüli részének elkészítése. Elsısorban 
önerıbıl, de kihasználva az adódó pályázati lehetıségeket is. 

Lakáshelyzet 

Sajnos az elızı évek országos tendenciája falunkban is megmutatkozik. Új lakóház 
nagyon kevés épül, az építési beruházások nagy részben a meglévı lakóingatlanokat 
érintik, melyeket tulajdonosaik festik, hıszigetelik, nyílászárókat cserélnek. De több 
esetben csak a legfontosabb állagmegóvási feladatokra van lehetısége a lakosságnak. 



Fontosnak tartanám az önkormányzat támogatását ezen munkálatokhoz, kamatmentes 
hitel formájában, melyhez a szükséges anyagi forrásokat elı kell teremteni. 

Egyre több az elhagyott ház, üresen álló telek. Az önkormányzatnak fontos feladata, 
hogy továbbra is támogassa a lakosság lakóházépítés/bıvítés/korszerősítés/vásárlás 
elképzeléseit.  

Az önkormányzati bérlakások számát növelni kellene. Ennek igényét a meghirdetett 
lakásokra pályázók száma mutatja.  

 Szociálpolitika, családok támogatása 

A legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés. A munkahelyek teremtésével helyben 
tudjuk tartani fiataljainkat, biztos jövıt tudunk számukra teremteni. Az önkormányzatnak 
a 2015-2019-es ciklusban mindent meg kell tenni a minél több munkahely megterem-
tésének elısegítését lehetıségeihez mérten. 

Településünkön a munkanélküliség aránya nem kiugróan magas, azonban vannak 
olyanok, akik hosszabb ideje munka nélkül vannak, mindazok ellenére hogy aktívan 
szeretnének dolgozni. Számukra rövidebb távon megoldást jelent az önkormányzati 
foglalkoztatás (közmunka).  

A szociális törvénybıl adódó szociális alapellátást mikrotérségi szinten látjuk el,  
társulás tagjaként, mőködtetjük a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
családsegítı szolgálatot.  
 

A családok és az egyedül élı, nem csak idıs emberek szociális biztonsága is sokat 
romlott az utóbbi években.  
 

Oktatás-nevelés 

Helyi óvodánkat Balatonújlak községgel közösen társulásban tartjuk fent. Fontos 
szempont az óvoda fejlesztése. Az épület felújítására az elmúlt években nem került 
sor, holott a magas színvonalú gyermeknevelés elengedhetetlen feltétele az 
egészséges, nyugodt környezet megteremtése. A gyermeklétszám növelésére is nagy 
gondot kell fordítani mind az óvoda, mind az iskola tekintetében. Fontos, hogy olyan 
magas szintő, jó ellátásban legyen része a gyermekeknek, hogy ne legyenek a 
környezı települések intézményeinek olyan vonzereje, ami a gyermekek vidékre 
történı beiratkozását eredményezi. 
    

 Egészségügy 
 

Településünkön egy felnıtt körzet mőködik vállalkozási formában, biztosítva a            
lakosság teljes egészségügyi ellátását. Az önkormányzat a Marcali Kistérség   
tagjaként részese a marcali központú orvosi ügyeletnek is, így a rendelési idın túli  
(éjszakai és hétvégi) orvosi ellátás is biztosított.  

Az orvosi rendelı épülete minden igényt kielégít, azonban itt is szükséges a felújítás, 
korszerősítés. Erre az idei esztendıben pályázati forrásból lehetıségünk lesz.  

Településfejlesztés 

Bízunk benne, hogy a tavasz folyamán több olyan pályázat is kiírásra kerül, melyek 
segíteni fogják a település arculatának, a településképnek a megváltoztatását. Ilyenek 



pl. kerékpárút megépítése belterületen, mővelıdési intézményünk fejlesztése, település 
közterületeinek megújítása. 

Terveink között szerepel járdák építése/felújítása, valamint a zöld felületek 
felfrissítése, alakítása.  

Villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás 

A település minden lakóházában és közintézményében elérhetı a villamos energia és 
gázszolgáltatás. A dráguló energiahordozó árak azonban fontossá teszik az alternatív 
energiák bevezetését. 

Az intézmények tetıszerkezetei lehetıvé teszik napkollektorok, napelemek 
elhelyezését. Az egyre növekvı energia igény miatt a napelemek hosszú távon nem 
csak környezetkímélıbb, de gazdaságosabb lehetıséget is biztosítanak az 
energiaellátásra. Ezekre reményeink szerint a 2015-2019-es ciklusban több pályázatot 
is fognak kiírni. 

Közszolgáltatások (szemétszállítás és - ártalmatlanítás, víz és csatorna) 

A kommunális hulladék elszállítását a településrıl az önkormányzat a Marcali és 
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzıdés alapján végzi. A 
lakóingatlanonkénti hulladékgyőjtı edények ürítése hetente történik. Fontos, hogy a 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve településünkön mőködik a házhoz menı 
szelektív hulladékgyőjtés. Aki azonban nem igényelte ezt az ingyenes szolgáltatást, a 
szelektíven összegyőjtött hulladékot a település több pontján elhelyezett győjtı- 
szigeteken is lerakhatja.   

A lakosság részére komposztáló ládák, illetve szelektív hulladékgyőjtı edényzet  
kihelyezését is szorgalmazzuk, amelyek segítségével tovább csökkenthetı a 
kommunális hulladék mennyisége. Ezekre az elmúlt évben a szolgáltató által 
benyújtott, majd megnyert pályázati forrás biztosít lehetıséget.  

           A község minden utcájában van vezetékes vízellátás és szennyvízellátás is. Törekedni  
           kell az ellátás teljes körővé tételére, hogy a lakosság egésze csatlakozzon rá a szennyvíz- 
           vezeték hálózatra, ezzel is csökkentve a talaj szennyezését. 

           Adópolitika 

Településünkön több vállalkozás mőködik, akik között vannak olyanok, akik iparőzési 
adó befizetésükkel nagyban hozzájárulnak az adóbevételekhez, amiért cserébe 
támogatnunk kell ıket a lehetıségeink szerint.  
A településen történı nagyobb beruházásoknak köszönhetıen az ideiglenes iparőzési 
adó bevételünk növekedését várhatjuk az elkövetkezı két évben.  

Jelenleg az önkormányzat iparőzési, gépjármő, építmény, telekadót vezetett be. Az 
elkövetkezı években – ismerve a település lakosságának teherbíró képességét – nem 
kívánunk változtatni ezeken. 

Kultúra, mővészetek, közgyőjtemények 

Az elkövetkezendı években is mőködtetni kell a mővelıdési házat, könyvtárat, e-pontot.  
E területen fontosnak tartjuk a fejlıdést, a kor igényeinek való megfelelést, így 
elengedhetetlen, hogy ezen a területen dolgozók folyamatosan fejlıdjenek, és fejlesszék a 
rendezvényeket is.  



Sport 

Községünk a labdarúgás terén rendelkezik hagyományokkal. A sportegyesületnek 
jelenleg egy szakosztálya van: labdarúgás. Fontosnak tartjuk, hogy a labdarúgás 
utánpótlása megfelelı legyen. Sajnálatos módon az elmúlt évben a csapat létszáma 
jelentısen csökkent. Fontos hogy új játékosok kezdjenek el játszani, akikkel egy új 
erıs, és jó eredményeket hozó egyesületünk lehet. Az utóbbi idıben kissé alább 
hagyott jó eredmények ellenére a csapat az összetartásban, közösségépítésben 
kiemelkedett. 

Fontosnak tartjuk a labdarúgás mellett a több sport támogatását is. Így 
önkormányzatunk mőködteti a sakkszakkört. Ez mellett a horgász egyesületünket is fel 
kell karolni, hisz egyre többen hódolnak ennek a sportnak is.  

Civil kapcsolatok, egyházak, nemzetiségek 

A településen egyre jelentısebb a civil mozgalom. Civil szervezetek, akár szervezett 
formában, akár csak egy-egy alkalomra összeverıdve jól alakítják településünk 
közösségi életét, és részt vesznek mind a falu szépítésében, mint a kultúránk 
színesebbé tételében. 

Az önkormányzat a következı években is törekedni fog arra, hogy ezen szervezetek 
mőködését segítse. A civilekkel való jó kapcsolat alapja az együttmőködési 
megállapodás, amely pontosan szabályozza az önkormányzat és a civil szervezet 
viszonyát, de ez mellett sok esetben csak egy-egy rendezvényen való megjelenés is 
támogató értékő lehet. 

Egyházi életünk is többoldalú. A római katolikus egyház mellett a baptista hívık is 
egyre többen vannak. A Krisztus Szeretete Egyház is egyre nagyobb, és egyre több 
hívıt vonz. Mindegyik egyházzal jó kapcsolat szeretnénk fenntartani a jövıben is.  

Községünkben nemzetiségi önkormányzat nem mőködik.  
 

Közbiztonság 

Kötelezı feladata az önkormányzatnak, hogy biztosítsa a településen élık alapvetı 
jogait. Jó kapcsolatot ápolunk a marcali rendırséggel, polgárır egyesület is mőködik. 
Anyagi és természetbeni támogatást is kívánunk nyújtani mindkét rendfenntartó 
szervezetnek. 

Turizmus, idegenforgalom 

Településünk egyik legfontosabb lehetısége az elkövetkezı években a turizmus, még 
hozzá a mezıgazdasággal, borászattal összekapcsolva. A településen mőködı 
borászatok közül egyre többen fejlesztik tudásukat profi szintre, ami jól látszik az 
eredményeiken is. A település határában mőködı AX látványborászat nagy vonzereje 
a falunak. Ezt meg kell próbálnunk jól kihasználni, jó kapcsolatot ápolni az ottani 
vezetéssel. A szállást adó helyek számát jó lenne növelni, hisz a Balaton közelsége, a 
kerékpáros turizmus, a látványborászat mind gyarapítanák az itt eltöltött vendég- 
éjszakák számát. 

 

 



Önkormányzat, igazgatás, költségvetés 

Balatonújlak községgel közösen településünk gesztorságával mőködik a közös hivatal. 

A jövıbeni feladatellátás nagyban függ az országos elképzelésektıl. Cél, egy közepes 
létszámú, de professzionálisan mőködı szervezet kialakítása, ahol magasan képzett 
köztisztviselık végzik a feladatokat. 

Az önkormányzat költségvetésének nagyobb hányada származik az államtól kapott 
normatívákból. A saját bevétel számát meg kell próbálunk úgy növelni, hogy a 
bérleményeinket minél jobban kihasználjuk. Törekszünk arra, hogy a helyi adók 
beszedésre kerüljenek és takarékossággal biztosítsuk a kötelezı feladatok ellátását. 

           Környezetvédelem 

Jelenleg már folyik községünkben szelektív hulladékgyőjtés, valamint fa hulladék 
darálás. 
Meg kell akadályozni, hogy a település hulladéka a környezı külterületi részeken     
kerüljön elhelyezésre. 

          2015 – 2019. évekre tervezett beruházások: 

1.  A település kerékpáros és gyalogos közlekedésének javítása. 

2.  Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója – újak építése. 

3.  Mezıgazdasági külterületi utak állapotának javítása. 

4. Önkormányzati bérlemények fejlesztése, felújítása 

5.  Mővelıdési ház és környezetének felújítása, fejlesztése 

6. Önkormányzati épületek felújítása 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen megvitatni a gazdasági programot, és 
véleményével – észrevételeivel, javaslataival egészítse ki, valamint a megvalósításához kérem 
minden képviselıtársam segítségét. 

Kéthely, 2015. április 21. 

                                                                                                      Molnár Balázs 
                                       polgármester 


